Dogshow GOES
Datum:
Keurmeester:
Beste v.h. Ras:

31 maart 2018
Mw. L. Eekman-Lampio
Ide Lauwers

REUEN
JEUGDKLAS
1. Bouwe Sophie v.d. Lage Nesse (NHSB 3071467)
Schitterende rastypische, enthousiaste jonge reu; heel mooi totaalbeeld; markant mannelijk hoofd met
goed aangezet en gedragen oor; mooi oog; kan jammer genoeg zijn gebit niet controleren; mooie
bovenbelijning; goed aangezette en gedragen staart; prima voorborst, borstdiepte en onderbelijning; loopt
vlot met goede stuwing en staartdracht door de ring; jammer genoeg nu een Zeer Goed; zie hem graag na
wat ringtraining terug! Dan krijgt hij een vette U! 1 ZG

TUSSENKLAS
1. Bertus-Barrie-Wiesje van Zoterbék (NHSB 3059555)
Mooie rastypische reu, bijna 18 maanden; mantelhond; hoofd prima reuen expressie met goed aangezet
en gedragen oor; prima oog; mocht ietsje droger in lip zijn; goede hals, bovenbelijning en aangezette en
gedragen staart; voldoende voorborst en breedte; onderbelijning loopt nog wat snel op; matige maar
evenredige hoekingen in voor- en achterhand, waardoor hij toch vlot door de ring kan lopen; om zijn
goede expressie zeer goed. 1 ZG

OPENKLAS
1. Ide Lauwers (NHSB 2933969)
Fraaie rastypische reu; mooi licht gestrekt totaalbeeld; fraai rastypisch mannelijk hoofd met de juiste
expressie; goed aangezet en gedragen oor; scharend gebit, waarvan 1 voortandje mist (attest aanwezig,
ongeluk); sterke hals; mooie bovenbelijning; goed aangezette en gedragen bossige staart; prima hoekingen
in voor- en achterhand; mooie voorborst, diepte en breedte; vrije onderbelijning; hele mooie
vachtstructuur en -lengte, op zijn achterwerk ietsje open; loopt met prima stuwing uit de achterhand door
de ring; showt zich perfect. 1 U, CAC/CACIB/BOB
2. Rintje Indy v.h. Bergse Veld (NHSB 2969879)
Rastypische vrije reu, licht gestrekt, van bijna 4 jaar; correct mannelijk hoofd van goede verhoudingen;
goed aangezet en gedragen oor; scharend gebit; mooie bovenbelijning met goed aangezette en gedragen
staart; voldoende en evenredig gehoekt in voor- en achterhand; prima voorborst, breedte en diepte;
goede onderbelijning; ietsje zwak in voorvoet; loopt met goede stuwing en staartdracht door de ring; goed
contact baas/hond; vacht prima structuur; staart moet nog wat bossiger worden; om het type uitmuntend.
2 U, resCAC/resCACIB
3. Jarno Eefje van Klein Elsholt (NHSB 3028461)
Mooie rastypische reu, ruim 2 jaar; licht gestrekt; mooie hals en rugbelijning; achter de schoft staat iets te
hoog, wat jammer genoeg de rugbelijning iets verstoort; heel mooi mannelijk reuenhoofd met de typische
Drentenexpressie; goed aangezet en gedragen oor; wigvormig hoofd; prima oog; scharend gebit; mocht
wat meer hoeking hebben in voor- en achterhand; mooie vachtstructuur, mooie kleur; staart begint al
bossig te worden; loopt met voldoende stuwing door de ring; om het rastype een uitmuntend. 3 U

KAMPIOENSKLAS
1. Brisco Barasya the Gloucester (NHSB 2889094)
Mooie rastypische reu van 5,5 jaar; mannelijk hoofd; in voorsnuit mocht hij een tikkeltje korter zijn en het
hoofd mocht ietsje wigvormiger; goed aangezet en gedragen oor; mooi donker oog; scharend gebit; goede
bovenbelijning met goed aangezette en gedragen bossige staart; prima voorborst, borstbreedte en -diepte;
goede onderbelijning; matig maar evenredig gehoekt in voor- en achterhand, waardoor hij prima loopt;
mooie kleur; goede vachtstructuur; hele mooie presentatie. 1 U

TEVEN
JEUGDKLAS
1. Puck fan ’t Suydevelt (NHSB 3084392)
Rastypisch teefje, vrouwelijk totaalbeeld, 10 maanden; mantelhond; mooi rastypisch en vrouwelijk hoofd
met goed aangezet en gedragen oor; mooi oog; scharend gebit; prima bovenbelijning; prima voorborst en
borstbreedte; al behoorlijke onderbelijing; goede hoekingen in voor- en achterhand; prima vachtstructuur,
nog een beetje puppykrul; mooie bossige staart; loopt perfect en wordt prima voorgebracht. 1 U
2. Neeltje v.d. Rietzoomdrenten (NHSB 3075754)
Rastypisch teefje van 1 jaar; vrouwelijk hoofd; goed aangezet en gedragen oor; prima oog; scharend gebit;
bovenbelijning is prima maar moet nog vaster worden; goed aangezette en gedragen staart die al bossig
begint te worden; voldoende en evenredig gehoekt in voor- en achterhand; mooi bone; sterke voeten;
loopt als een zonnetje met goede stuwing; mooie kleur. 2 U
3. Senna Sophie v.d. Lage Nesse (NHSB 3071471)
Mooi rastypisch teefje, bijna 14 maanden; vrouwelijk hoofd; prima ooraanzet; mooi oog; scharend gebit;
goede onder- en bovenbelijning; goed aangezette en gedragen staart, die al bossig begint te worden;
evenredig gehoekt in voor- en achterhand; prima gangwerk; prima kleurpatroon. 3 U
4. Linde v.d. Olinckhoeve (NHSB 3063392)
Jong vrouwelijk teefje, 16 mnd.; licht gestrekt totaalbeeld; mantelhondje; vrouwelijk hoofd; goed oog, oor
en gebit; goede hals en bovenbelijning; goede onderbelijning; evenredig en goed gehoekt in voor- en
achterhand; prima vachtstructuur; bevedering moet nog komen en staart moet bossiger worden; loopt vlot
door de ring. 4 U
Layla Hesther fan ’t Patrijzen Bos (NHSB 3060525)
Rastypische, licht gestrekte, harmonisch gebouwde teef van 17 mnd.; vrouwelijk hoofd met goed oog, oor
en gebit; prima boven- en onderbelijning; goed aangezette en gedragen staart die nog bossiger moet
worden; evenredige hoekingen in voor- en achterhand; loopt vlot met wat vrolijke staartdracht door de
ring. U

TUSSENKLAS
1. Jenta-Jentie v.d. Neerbosche Wateren (NHSB 3062675)
Rastypisch teefje van 16 mnd.; licht gestrekt; mooie kleur; vrouwelijk hoofd; prima oog, oor en gebit;
goede boven- en onderbelijning; goed aangezette en gedragen staart die nog wat bossiger moet worden;
prima voorborst, diepte en breedte; goede onderbelijning; voldoende en evenredig gehoekt in voor- en
achterhand; wordt prima voorgebracht; goed ringgedrag. 1 U

OPENKLAS
1. Puch Tessa van Klein Elsholt (NHSB 2997330)
Rastypisch teefje van 3 jaar; prima totaalbeeld; vrolijk hoofd met goed aangezet oor, goed oog, scharend
gebit; sterke hals; prima boven- en onderbelijning; goed aangezette en gedragen staart; goede hoeking in
voor- en achterhand; loopt vlot door de ring. 1 U, CAC/CACIB

2. Mayke fan ’t Zuudbargerveld (NHSB 2961814)
Een echt Drents damestype van 3½ jaar; prima totaalbeeld; vrouwelijk hoofd; goed aangezet en gedragen
oor; goed oog; scharend gebit; sterke hals; mooie boven- en onderbelijning; goede voorborst, diepte en
breedte; mooie vacht en bevedering; goede hoekingen voor en achter; loopt vlot met goede staartdracht
door de ring; prima voorgebracht; goed contact baas/hond. 2 U, resCAC/resCACIB
3. Abby v.d. Olinckhoeve (NHSB 3029845)
Harmonisch, licht gestrekt rastypisch teefje van 2 jaar; vrouwelijk hoofd; mooie expressie; goed aangezet
en gedragen oor; prima oog; scharend gebit; tikkeltje open mondhoeken; mooie boven- en onderbelijning;
prima voorborst, breedte en diepte; goed aangezette en gedragen staart; mooie vachtstructuur en al
behoorlijke bevedering; loopt als een zonnetje. 3 U

